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Załącznik nr 8 

 

Wykaz szczegółowych kryteriów wyboru ofert wraz z wyznaczającymi je warunkami oraz 

przypisaną im wartością w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe 
 

Tabela nr 1. Lecznictwo uzdrowiskowe 

1. Przedmiot postępowania: Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 
 

Liczba 
punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1 50% czasu pracy lekarzy specjalistów w 

dziedzinie medycyny fizykalnej i 

balneoklimatologii lub balneoklimatologii, lub 

balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub 

balneologii, lub balneologii i medycyny 

fizykalnej, lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, 

lub lekarzy z I stopniem specjalizacji w zakresie 

medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub 

specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I 

stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, 

lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji w chorobach narządu ruchu – w 

miejscu udzielania świadczeń.  

5  

1.2 Dodatkowo lekarz wyznaczony do nadzoru nad 

zakładem przyrodoleczniczym – równoważnik 1 

etatu. 

3  

1.3 Lekarz prowadzący leczenie, będący lekarzem 

uzdrowiskowym dzieci – równoważnik co 

najmniej 1 etatu na pierwsze rozpoczęte 25 

łóżek, każde kolejne łóżko – równoważnik co 

najmniej części etatu proporcjonalnie do liczby 

łóżek w oddziale. 

10  

1.4 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją 

medyczną – w miejscu udzielania świadczeń. 

5  

1.5 Zapewnienie opieki pielęgniarskiej całodobowo. 5  

1.6 Fizjoterapeuta – równoważnik co najmniej 1 

etatu na 10 łóżek. 

5  

1.7 Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 13 ust. 3 

pkt 1-7 ustawy z dnia 25 września 2015 r.  

o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994), 

zwanej dalej „ustawą o zawodzie 

fizjoterapeuty” – równoważnik co najmniej ½ 

etatu na 10 świadczeniobiorców. 

3  

2. Sprzęt, 

aparatura 

medyczna, 

pomieszcz

enia  

2.1 Instalacja przywoławcza w pokojach  

i łazienkach – w każdym pomieszczeniu. 

2  

2.2 Dostępne dla świadczeniobiorców pokoje  

3-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym lub  

4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym.  

1  

2.3 Zmodernizowana cała baza zabiegowa w 

zakresie pomieszczeń i urządzeń maksymalnie 5 

lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania 

świadczeń, na które ogłoszone zostało 

postępowanie. 

1  

2.4 Modernizacja lub remont całej bazy hotelowej 

maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia 

1  



2 

 

udzielania świadczeń, na które ogłoszone 

zostało postępowanie. 

2.5 Modernizacja lub remont całej bazy 

żywieniowej (wraz z wyposażeniem) 

maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia 

udzielania świadczeń, na które ogłoszone 

zostało postępowanie.  

1  

2.6 Zapewnienie świadczeniobiorcy możliwości 

zdeponowania bagażu i przebywania na terenie 

zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, zwanego 

dalej „ZLU”, w przypadku: 

1) jego stawienia się na leczenie uzdrowiskowe przed 

godziną 14.00 w pierwszym dniu turnusu;  

2) po godzinie 12.00 ostatniego dnia turnusu. 

1  

2.7 Bezpłatny dostęp do multimediów (Internet 

stacjonarny, Wi – Fi, radio, TV). 

1  

3. Pozostałe 

warunki 

3.1 Certyfikat akredytacyjny przyznany zgodnie z 

ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji 

w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. poz. 418, z 

późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o akredytacji”. 

3  

II. Dostępno

ść  

1. Brak barier 

dla osób 

niepełnosp

rawnych  

1.1 Pokoje dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo, w tym 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. 

5  

III. Cena  1. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku nr 17 do 

rozporządzenia. 

 Maksymal

nie 15 

punktów 

IV. Inne  1. Opinia 

wojewody 

1.1 Ważna pozytywna opinia, o której mowa w 

art. 95d ust. 1 ustawy o świadczeniach, albo 

utworzenie podmiotu leczniczego lub nowych 

jednostek lub komórek organizacyjnych 

przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, przy 

pomocy których mają być udzielane 

świadczenia objęte przedmiotem 

postępowania przed dniem 30 czerwca 2016 r. 

lub wszczęcie inwestycji przekraczającej 3 

miliony zł przed tym dniem. 

2  

2. Przedmiot postępowania: Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

I. Jakość 

 

1. Personel  1.1 50% czasu pracy lekarzy specjalistów w 

dziedzinie medycyny fizykalnej i 

balneoklimatologii lub balneoklimatologii, lub 

balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub 

balneologii, lub balneologii i medycyny 

fizykalnej, lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, 

lub lekarzy z I stopniem specjalizacji w zakresie 

medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub 

specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I 

stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, 

lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji w chorobach narządu ruchu – w 

miejscu udzielania świadczeń. 

5  

1.2 Dodatkowo lekarz wyznaczony do nadzoru nad 3  



3 

 

zakładem przyrodoleczniczym – równoważnik 

1 etatu. 

 

1.3 Lekarz prowadzący leczenie, będący lekarzem 

uzdrowiskowym dzieci lub lekarzem ze 

specjalizacją I stopnia w dziedzinie klinicznej 

tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem 

leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie 

podstaw balneologii – równoważnik co 

najmniej 1 etatu na pierwsze rozpoczęte 25 

łóżek, każde kolejne łóżko – równoważnik co 

najmniej części wymiaru etatu proporcjonalnie 

do liczby łóżek w oddziale. 

10  

1.4 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją 

medyczną – w miejscu udzielania świadczeń. 

5  

1.5 Zapewnienie opieki pielęgniarskiej 

całodobowo. 

5  

1.6 Fizjoterapeuta – równoważnik co najmniej 1 

etatu na 10 świadczeniobiorców. 

5  

1.7 Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 13 ust 3 

pkt 1-7 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – 

równoważnik co najmniej ½ etatu na 10 

świadczeniobiorców. 

3  

2. Sprzęt, 

aparatura 

medyczna, 

pomieszcze

nia  

2.1 Instalacja przywoławcza w pokojach i 

łazienkach (w każdym pomieszczeniu).  

2  

2.2 Dostępne dla świadczeniobiorców pokoje 3-

osobowe z pełnym węzłem sanitarnym lub 4-

osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 

1  

2.3 Zmodernizowana cała baza zabiegowa w 

zakresie pomieszczeń i urządzeń maksymalnie 

5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania 

świadczeń, na które ogłoszone zostało 

postępowanie. 

2  

2.4 Modernizacja lub remont całej bazy hotelowej 

maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia 

udzielania świadczeń, na które ogłoszone 

zostało postępowanie. 

2  

2.5 Modernizacja lub remont całej bazy 

żywieniowej (wraz z wyposażeniem) 

maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia 

udzielania świadczeń, na które ogłoszone 

zostało postępowanie. 

2  

2.6 Zapewnienie świadczeniobiorcy możliwości 

zdeponowania bagażu i przebywania na 

terenie ZLU, w przypadku: 

1) jego stawienia się na leczenie uzdrowiskowe 

przed godziną 14.00 w pierwszym dniu 

turnusu;  

2) po godzinie 12.00 ostatniego dnia turnusu. 

2  

2.7 Bezpłatny dostęp do multimediów (Internet 

stacjonarny, Wi – Fi, radio, TV). 

2  

II. Dostępno

ść  

1. Brak barier 

dla osób 

niepełnosp

rawnych  

1.1 Pokoje dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo (również 

poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

2  

1.2 Kompleksowe (baza hotelowa, zabiegowa, 

żywieniowa) dostosowanie dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo (również 

3  
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poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

III. Cena  1. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku nr 17 do 

rozporządzenia. 

 Maksymal

nie 15 

punktów 

3. Przedmiot postępowania: Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat pod opieką dorosłych 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

I. Jakość 

 

1. Personel  1.1 50% czasu pracy lekarzy specjalistów w 

dziedzinie medycyny fizykalnej i 

balneoklimatologii lub balneoklimatologii, lub 

balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub 

balneologii, lub balneologii i medycyny 

fizykalnej, lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, 

lub lekarzy z I stopniem specjalizacji w zakresie 

medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub 

specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I 

stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, 

lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji w chorobach narządu ruchu – w 

miejscu udzielania świadczeń. 

5  

1.2 Dodatkowo lekarz wyznaczony do nadzoru nad 

zakładem przyrodoleczniczym – równoważnik 

1 etatu. 

3  

1.3 Lekarz prowadzący leczenie, będący lekarzem 

uzdrowiskowym dzieci lub lekarzem ze 

specjalizacją I stopnia w dziedzinie klinicznej 

tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem 

leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie 

podstaw balneologii.– równoważnik co 

najmniej 1 etatu na pierwsze rozpoczęte 25 

łóżek, każde kolejne łóżko – równoważnik co 

najmniej części etatu proporcjonalnie do liczby 

łóżek w oddziale. 

10  

1.4 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją 

medyczną – w miejscu udzielania świadczeń.  

5  

1.5 Zapewnienie opieki pielęgniarskiej 

całodobowo. 

5  

1.6 Fizjoterapeuta – równoważnik co najmniej 1 

etatu na 10 świadczeniobiorców. 

5  

1.7 Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 13 ust 3 

pkt 1-7 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – 

równoważnik co najmniej ½ etatu na 10 

świadczeniobiorców. 

3  

2 Sprzęt, 

aparatura 

medyczna, 

pomieszcz

enia  

2.1 Pokoje 2–osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym, dostępne dla 

świadczeniobiorców. 

2  

2.2 Instalacja przywoławcza w pokojach i 

łazienkach (w każdym pomieszczeniu). 

2  

2.3 Zmodernizowana cała baza zabiegowa w 

zakresie pomieszczeń i urządzeń maksymalnie 

5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania 

świadczeń, na które ogłoszone zostało 

postępowanie. 

2  
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2.4 Modernizacja lub remont całej bazy hotelowej 

maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia 

udzielania świadczeń, na które ogłoszone 

zostało postępowanie. 

2  

2.5 Modernizacja lub remont całej bazy 

żywieniowej (wraz z wyposażeniem) 

maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia 

udzielania świadczeń, na które ogłoszone 

zostało postępowanie. 

2  

2.6 Zapewnienie świadczeniobiorcy możliwości 

zdeponowania bagażu i przebywania na 

terenie ZLU, w przypadku: 

1) jego stawienia się na leczenie uzdrowiskowe 

przed godziną 14.00 w pierwszym dniu 

turnusu;  

2) po godzinie 12.00 ostatniego dnia turnusu. 

2  

2.7 Bezpłatny dostęp do multimediów (Internet 

stacjonarny, Wi – Fi, radio, TV). 

1  

II. Dostępno

ść  

1. Brak barier 

dla osób 

niepełnosp

rawnych 

1.1 Pokoje dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo (również 

poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

2  

1.2 Kompleksowe (baza hotelowa, zabiegowa, 

żywieniowa) dostosowanie dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo (również 

poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

3  

III. Cena  1. Cena 1.1 Cena obliczona zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku nr 17 do 

rozporządzenia. 

 Maksymal

nie 15 

punktów 

4. Przedmiot postępowania: Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

I. Jakość 

 

1. Personel  1.1 50% czasu pracy lekarzy specjalistów w 

dziedzinie medycyny fizykalnej i 

balneoklimatologii lub balneoklimatologii, lub 

balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub 

balneologii, lub balneologii i medycyny 

fizykalnej, lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, 

lub lekarzy z I stopniem specjalizacji w zakresie 

medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub 

specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I 

stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, 

lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji w chorobach narządu ruchu – w 

miejscu udzielania świadczeń. 

5  

 

1.2 Dodatkowo lekarz wyznaczony do nadzoru nad 

zakładem przyrodoleczniczym – równoważnik 

1 etatu. 

3  

1.3 Lekarz prowadzący leczenie, będący lekarzem 

uzdrowiskowym osób dorosłych – 

równoważnik co najmniej 1 etatu na pierwsze 

rozpoczęte 25 łóżek, każde kolejne łóżko – 

równoważnik co najmniej części wymiaru 

etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w 

oddziale. 

10  
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1.4 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją – 

w miejscu udzielania świadczeń. 

5  

1.5 Fizjoterapeuta – równoważnik co najmniej 1 

etatu na 10 świadczeniobiorców. 

5  

1.6 Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 13 ust 3 

pkt 1-7 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – 

równoważnik co najmniej ½ etatu na 10 

świadczeniobiorców. 

5  

2. Sprzęt, 

aparatura 

medyczna, 

pomieszcz

enia  

2.1 Pokoje 1-osobowe, z pełnym węzłem 

sanitarnym, dostępne dla świadczeniobiorców 

– co najmniej 10% wszystkich pokoi. 

1,5  

 

2.2 Pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym, dostępne dla świadczeniobiorców 

– co najmniej 10% wszystkich pokoi. 

1,5  

2.3 Zapewnienie koncentratorów tlenu w liczbie 

co najmniej 1 na 20 łóżek dla leczenia 

uzdrowiskowego o profilu: choroby płuc.  

2  

2.4 Zmodernizowana cała baza zabiegowa w 

zakresie pomieszczeń i urządzeń maksymalnie 

5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania 

świadczeń, na które ogłoszone zostało 

postępowanie. 

2  

2.5 Modernizacja lub remont całej bazy hotelowej 

maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia 

udzielania świadczeń, na które ogłoszone 

zostało postępowanie. 

2  

2.6 Modernizacja lub remont całej bazy 

żywieniowej (wraz z wyposażeniem) 

maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia 

udzielania świadczeń, na które ogłoszone 

zostało postępowanie. 

2  

2.7 Zapewnienie świadczeniobiorcy możliwości 

zdeponowania bagażu i przebywania na 

terenie ZLU, w przypadku: 

1) jego stawienia się na leczenie uzdrowiskowe 

przed godziną 14.00 w pierwszym dniu 

turnusu; 

2)  po godzinie 12.00 ostatniego dnia turnusu. 

1  

2.8 Bezpłatny dostęp do multimediów (Internet 

stacjonarny, Wi – Fi, radio, TV). 

1  

3. Pozostałe 

warunki 

3.1 Certyfikat akredytacyjny przyznany zgodnie z 

ustawą o akredytacji. 

3  

II. Dostępno

ść  

1. Brak barier 

dla osób 

niepełnosp

rawnych 

1.1 Pokoje dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo (również 

poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

3  

III. Cena  1. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku nr 17 do 

rozporządzenia. 

 Maksymal

nie 15 

punktów 



7 

 

IV. Inne  1. Opinia 

wojewody 

1.1 Ważna pozytywna opinia, o której mowa w 

art. 95d ust. 1 ustawy o świadczeniach albo 

utworzenie podmiotu leczniczego lub nowych 

jednostek lub komórek organizacyjnych 

przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, przy 

pomocy których mają być udzielane 

świadczenia objęte przedmiotem 

postępowania przed dniem 30 czerwca 2016 r. 

lub wszczęcie inwestycji przekraczającej 3 

miliony zł przed tym dniem. 

2  

5. Przedmiot postępowania: Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych w urządzonym podziemnym wyrobisku 

górniczym 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

I. Jakość 1. Personel 1.1 50% czasu pracy lekarzy specjalistów w 

dziedzinie medycyny fizykalnej i 

balneoklimatologii lub balneoklimatologii, lub 

balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub 

balneologii, lub balneologii i medycyny 

fizykalnej, lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, 

lub lekarzy z I stopniem specjalizacji w zakresie 

medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub 

specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I 

stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, 

lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji w chorobach narządu ruchu – w 

miejscu udzielania świadczeń. 

5  

1.2 Lekarz prowadzący leczenie, będący lekarzem 

uzdrowiskowym osób dorosłych – 

równoważnik co najmniej 1 etatu na pierwsze 

25 łóżek, każde kolejne łóżko – równoważnik 

części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby 

łóżek w oddziale. 

10  

1.3 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją – 

w miejscu udzielania świadczeń. 

7  

1.4 Fizjoterapeuta – równoważnik co najmniej 1 

etatu na 10 świadczeniobiorców. 

6  

1.5 Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 13 ust 3 

pkt 1-7 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – 

równoważnik co najmniej ½ etatu na 10 

świadczeniobiorców. 

3  

2. Sprzęt, 

aparatura 

medyczna, 

pomieszcz

enia  

2.1 Pokoje 1-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym, dostępne dla świadczeniobiorców 

– co najmniej 10% wszystkich pokoi. 

2  

2.2 Pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym, dostępne dla świadczeniobiorców 

– co najmniej 10% wszystkich pokoi. 

2  

2.3 Zmodernizowana cała baza zabiegowa w 

zakresie pomieszczeń i urządzeń maksymalnie 

5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania 

świadczeń, na które ogłoszone zostało 

postępowanie. 

2  
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2.4 Modernizacja lub remont całej bazy hotelowej 

maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia 

udzielania świadczeń, na które ogłoszone 

zostało postępowanie. 

2  

2.5 Modernizacja lub remont całej bazy 

żywieniowej (wraz z wyposażeniem) 

maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia 

udzielania świadczeń, na które ogłoszone 

zostało postępowanie. 

2  

2.6 Zapewnienie świadczeniobiorcy możliwości 

zdeponowania bagażu i przebywania na 

terenie ZLU, w przypadku: 

1) jego stawienia się na leczenie uzdrowiskowe 

przed godziną 14.00 w pierwszym dniu turnusu;  

2) po godzinie 12.00 ostatniego dnia turnusu. 

2  

2.7 Bezpłatny dostęp do multimediów (Internet 

stacjonarny, Wi – Fi, radio, TV). 

1  

3. Pozostałe 

warunki 

3.1 Certyfikat akredytacyjny przyznany zgodnie z 

ustawą o akredytacji. 

3  

II. Dostępno

ść  

1. Brak barier 

dla osób 

niepełnosp

rawnych  

1.1 Pokoje dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo (również 

poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

5  

 

III. Cena  1. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku nr 17 do 

rozporządzenia.  

 Maksymal

nie 15 

punktów 

IV. Inne  1. Opinia 

wojewody 

1.1 Ważna pozytywna opinia, o której mowa w 

art. 95d ust. 1 ustawy o świadczeniach albo 

utworzenie podmiotu leczniczego lub nowych 

jednostek lub komórek organizacyjnych 

przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, przy 

pomocy których mają być udzielane 

świadczenia objęte przedmiotem 

postępowania przed dniem 30 czerwca 2016 r. 

lub wszczęcie inwestycji przekraczającej 3 

miliony zł przed tym dniem. 

2  

6. Przedmiot postępowania: Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

I. Jakość 

 

1. Personel  1.1 50% czasu pracy lekarzy specjalistów w 

dziedzinie medycyny fizykalnej i 

balneoklimatologii lub balneoklimatologii, lub 

balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub 

balneologii, lub balneologii i medycyny 

fizykalnej, lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, 

lub lekarzy z I stopniem specjalizacji w zakresie 

medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub 

specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I 

stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, 

lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji w chorobach narządu ruchu – w 

miejscu udzielania świadczeń.  

5  

1.2 Dodatkowo lekarz wyznaczony do nadzoru nad 3  
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zakładem przyrodoleczniczym – równoważnik 

1 etatu. 

1.3 Lekarz prowadzący leczenie, będący lekarzem 

uzdrowiskowym osób dorosłych – 

równoważnik co najmniej 1 etatu na pierwsze 

35 łóżek, każde kolejne łóżko – równoważnik 

co najmniej części wymiaru etatu 

proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale. 

10  

1.4 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją – 

w miejscu udzielania świadczeń. 

5  

1.5 Fizjoterapeuta – równoważnik co najmniej 1 

etatu na 10 świadczeniobiorców. 

5  

1.6 Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 13 ust 3 

pkt 1-7 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – 

równoważnik co najmniej ½ etatu na 10 

świadczeniobiorców. 

5  

2. Sprzęt, 

aparatura 

medyczna, 

pomieszcz

enia  

2.1 Pokoje 1-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym, dostępne dla świadczeniobiorców 

– co najmniej 10% wszystkich pokoi. 

2  

 

2.2 Pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym, dostępne dla świadczeniobiorców 

– co najmniej 10% wszystkich pokoi. 

2  

2.3 Instalacja przywoławcza w pokojach i 

łazienkach (w każdym pomieszczeniu). 

2  

2.4 Zmodernizowana cała baza zabiegowa w 

zakresie pomieszczeń i urządzeń maksymalnie 

5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania 

świadczeń, na które ogłoszone zostało 

postępowanie. 

2  

2.5 Modernizacja lub remont całej bazy hotelowej 

maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia 

udzielania świadczeń, na które ogłoszone 

zostało postępowanie. 

2  

2.6 Modernizacja lub remont całej bazy 

żywieniowej (wraz z wyposażeniem) 

maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia 

udzielania świadczeń, na które ogłoszone 

zostało postępowanie. 

2  

2.7 Zapewnienie świadczeniobiorcy możliwości 

zdeponowania bagażu i przebywania na 

terenie ZLU, w przypadku: 

1) jego stawienia się na leczenie uzdrowiskowe 

przed godziną 14.00 w pierwszym dniu 

turnusu;  

2) po godzinie 12.00 ostatniego dnia turnusu. 

1  

2.8 Bezpłatny dostęp do multimediów (Internet 

stacjonarny, Wi – Fi, radio, TV). 

1  

II. Dostępno

ść  

1. Brak barier 

dla osób 

niepełnosp

rawnych  

1.1 Pokoje dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo (również 

poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

2  

1.2 Kompleksowe (baza hotelowa, zabiegowa, 

żywieniowa) dostosowanie dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo (również 

poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

3  
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III. Kompleks

owość 

1. Możliwość 

wykonywa

nia 

zabiegów 

1.1 Baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w 

miejscu udzielania świadczeń. 

2  

IV. Cena  1. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku nr 17 do 

rozporządzenia.  

 Maksymal

nie 15 

punktów 

7. Przedmiot postępowania: Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych w urządzonym podziemnym wyrobisku 

górniczym 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium  Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

I. Jakość 

 

1. Personel  1.1 50% czasu pracy lekarzy specjalistów w 

dziedzinie medycyny fizykalnej i 

balneoklimatologii lub balneoklimatologii, lub 

balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub 

balneologii, lub balneologii i medycyny 

fizykalnej, lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, 

lub lekarzy z I stopniem specjalizacji w zakresie 

medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub 

specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I 

stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, 

lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji w chorobach narządu ruchu – w 

miejscu udzielania świadczeń. 

5  

1.2 Dodatkowo lekarz wyznaczony do nadzoru nad 

zakładem przyrodoleczniczym – równoważnik 

1 etatu. 

3  

1.3 Lekarz prowadzący leczenie, będący lekarzem 

uzdrowiskowym osób dorosłych lub lekarzem 

ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie 

klinicznej tożsamej lub pokrewnej z 

kierunkiem leczniczym uzdrowiska, po kursie 

w zakresie podstaw balneologii – 

równoważnik co najmniej 1 etatu na pierwsze 

rozpoczęte 35 łóżek, każde kolejne łóżko – 

równoważnik co najmniej części wymiaru 

etatu proporcjonalnie do liczby łóżek w 

oddziale. 

10  

1.4 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją 

medyczną – w miejscu udzielania świadczeń. 

5  

1.5 Fizjoterapeuta – równoważnik co najmniej 1 

etatu na 10 świadczeniobiorców. 

5  

1.6 Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 13 ust 3 

pkt 1-7 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – 

równoważnik co najmniej ½ etatu na 10 

świadczeniobiorców. 

5  

2. Sprzęt, 

aparatura 

medyczna, 

pomieszcz

enia  

2.1 Pokoje 1-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym, dostępne dla świadczeniobiorców 

– co najmniej 10% wszystkich pokoi. 

2  

 

2.2 Pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym, dostępne dla świadczeniobiorców 

– co najmniej 10% wszystkich pokoi. 

2  

2.3 Instalacja przywoławcza w pokojach i 

łazienkach (w każdym pomieszczeniu). 

2  



11 

 

2.4 Zmodernizowana cała baza zabiegowa w 

zakresie pomieszczeń i urządzeń maksymalnie 

5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania 

świadczeń, na które ogłoszone zostało 

postępowanie. 

2  

2.5 Modernizacja lub remont całej bazy hotelowej 

maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia 

udzielania świadczeń, na które ogłoszone 

zostało postępowanie. 

2  

2.6 Modernizacja lub remont całej bazy 

żywieniowej (wraz z wyposażeniem) 

maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia 

udzielania świadczeń, naktóre ogłoszone 

zostało postępowanie. 

2  

2.7 Zapewnienie świadczeniobiorcy możliwości 

zdeponowania bagażu i przebywania na 

terenie ZLU, w przypadku: 

1) jego stawienia się na leczenie uzdrowiskowe 

przed godziną 14.00 w pierwszym dniu 

turnusu;  

2) po godzinie 12.00 ostatniego dnia turnusu. 

1  

2.8 Bezpłatny dostęp do multimediów (Internet 

stacjonarny, Wi – Fi, radio, TV). 

1  

II. Dostępno

ść  

1. Brak barier 

dla osób 

niepełnosp

rawnych  

1.1 Pokoje dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo (również 

poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

2  

1.2 Kompleksowe (baza hotelowa, zabiegowa, 

żywieniowa) dostosowanie dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo (również 

poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

3  

III. Kompleks

owość 

1. Możliwość 

wykonywania 

zabiegów 

1.1 Baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w 

miejscu udzielania świadczeń. 

2  

IV. Cena  1. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku nr 17 do 

rozporządzenia.  

 Maksymal

nie 15 

punktów 

8. Przedmiot postępowania: Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

I. Jakość 

 

1. Personel  1.1 50% czasu pracy lekarzy specjalistów w 

dziedzinie medycyny fizykalnej i 

balneoklimatologii lub balneoklimatologii, lub 

balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub 

balneologii, lub balneologii i medycyny 

fizykalnej, lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, 

lub lekarzy z I stopniem specjalizacji w zakresie 

medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub 

specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I 

stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, 

lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji w chorobach narządu ruchu – w 

miejscu udzielania świadczeń. 

5  

1.2 Dodatkowo lekarz wyznaczony do nadzoru nad 

zakładem przyrodoleczniczym – równoważnik 

3  
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1 etatu. 

1.3 Lekarz prowadzący leczenie, będący lekarzem 

uzdrowiskowym osób dorosłych – 

równoważnik co najmniej 1 etatu na pierwsze 

20 łóżek, każde kolejne łóżko – równoważnik 

co najmniej części wymiaru etatu 

proporcjonalnie do liczby łóżek w oddziale.  

10  

1.4 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją – 

w miejscu udzielania świadczeń. 

5  

1.5 Fizjoterapeuta – równoważnik co najmniej 1 

etatu na 10 świadczeniobiorców. 

5  

1.6 Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 13 ust 3 

pkt 1-7 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – 

równoważnik co najmniej ½ etatu na 10 

świadczeniobiorców. 

5  

2. Sprzęt, 

aparatura 

medyczna, 

pomieszcze

nia  

2.1 Pokoje 1-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym, dostępne dla świadczeniobiorców 

– co najmniej 10% wszystkich pokoi. 

1,5  

2.2 Pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym, dostępne dla świadczeniobiorców 

– co najmniej 10% wszystkich pokoi. 

1,5  

2.3 Zmodernizowana cała baza zabiegowa w 

zakresie pomieszczeń i urządzeń maksymalnie 

5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania 

świadczeń, na które ogłoszone zostało 

postępowanie. 

2  

2.4 Modernizacja lub remont całej bazy hotelowej 

maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia 

udzielania świadczeń, na które ogłoszone 

zostało postępowanie. 

2  

2.5 Modernizacja lub remont całej bazy 

żywieniowej (wraz z wyposażeniem) 

maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia 

udzielania świadczeń, na które ogłoszone 

zostało postępowanie. 

2  

2.6 Zapewnienie świadczeniobiorcy możliwości 

zdeponowania bagażu i przebywania na 

terenie ZLU, w przypadku: 

1) jego stawienia się na leczenie uzdrowiskowe 

przed godziną 14.00 w pierwszym dniu 

turnusu;  

2) po godzinie 12.00 ostatniego dnia turnusu. 

1  

2.7 Bezpłatny dostęp do multimediów (Internet 

stacjonarny, Wi – Fi, radio, TV). 

1  

3. Pozostałe 

warunki 

3.1 Certyfikat akredytacyjny przyznany zgodnie z 

ustawą o akredytacji. 

3  

II. Dostępno

ść  

1. Brak barier 

dla osób 

niepełnosp

rawnych  

1.1 Pokoje dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo (również 

poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

5  

III. Cena  1. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku nr 17 do 

rozporządzenia. 

 Maksymal

nie 15 

punktów 
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IV. Inne  1. Opinia 

wojewody 

1.1 Ważna pozytywna opinia, o której mowa w 

art. 95d ust. 1 ustawy o świadczeniach albo 

utworzenie podmiotu leczniczego lub nowych 

jednostek lub komórek organizacyjnych 

przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, przy 

pomocy których mają być udzielane 

świadczenia objęte przedmiotem 

postępowania przed dniem 30 czerwca 2016 r. 

lub wszczęcie inwestycji przekraczającej 3 

miliony zł przed tym dniem. 

2  

9. Przedmiot postępowania: Uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

I. Jakość 

 

1. Personel  1.1 50% czasu pracy lekarzy specjalistów w 

dziedzinie medycyny fizykalnej i 

balneoklimatologii lub balneoklimatologii, lub 

balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub 

balneologii, lub balneologii i medycyny 

fizykalnej, lub w trakcie specjalizacji w 

dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej, 

lub lekarzy z I stopniem specjalizacji w zakresie 

medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub 

specjalistów lub lekarzy ze specjalizacją I 

stopnia w dziedzinie rehabilitacji medycznej, 

lub rehabilitacji, lub rehabilitacji ogólnej, lub 

rehabilitacji w chorobach narządu ruchu – w 

miejscu udzielania świadczeń. 

5  

1.2 Dodatkowo lekarz wyznaczony do nadzoru nad 

zakładem przyrodoleczniczym – równoważnik 

1 etatu. 

3  

1.3 Lekarz prowadzący leczenie – równoważnik co 

najmniej 1 etatu na pierwsze 35 łóżek, każde 

kolejne łóżko – równoważnik co najmniej 

części wymiaru etatu proporcjonalnie do liczby 

łóżek w oddziale, będący lekarzem 

uzdrowiskowym osób dorosłych lub lekarzem 

ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie klinicznej 

tożsamej lub pokrewnej z kierunkiem 

leczniczym uzdrowiska, po kursie w zakresie 

podstaw balneologii. 

10  

1.4 50% czasu pracy pielęgniarek ze specjalizacją –  

w miejscu udzielania świadczeń. 

5  

1.5 Fizjoterapeuta – równoważnik co najmniej 1 

etatu na 10 świadczeniobiorców. 

5  

1.6 Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 13 ust 3 

pkt 1-7 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – 

równoważnik co najmniej ½ etatu na 10 

świadczeniobiorców. 

5  

2. Sprzęt, 

aparatura 

medyczna, 

pomieszcz

enia  

2.1 Pokoje 1-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym, dostępne dla świadczeniobiorców 

– co najmniej 10% wszystkich pokoi. 

2  

2.2 Pokoje 2-osobowe z pełnym węzłem 

sanitarnym, dostępne dla świadczeniobiorców 

– co najmniej 10% wszystkich pokoi. 

2  
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2.3 Instalacja przywoławcza w pokojach i 

łazienkach (w każdym pomieszczeniu). 

2  

2.4 Zmodernizowana cała baza zabiegowa w 

zakresie. pomieszczeń i urządzeń) 

maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia 

udzielania świadczeń, na które ogłoszone 

zostało postępowanie. 

2  

2.5 Modernizacja lub remont całej bazy hotelowej 

maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia 

udzielania świadczeń, na które ogłoszone 

zostało postępowanie. 

2  

2.6 Modernizacja lub remont całej bazy 

żywieniowej (wraz z wyposażeniem) 

maksymalnie 5 lat wstecz od dnia rozpoczęcia 

udzielania świadczeń, na które ogłoszone 

zostało postępowanie. 

2  

2.7 Zapewnienie świadczeniobiorcy możliwości 

zdeponowania bagażu i przebywania na 

terenie ZLU, w przypadku: 

1) jego stawienia się na leczenie uzdrowiskowe 

przed godziną 14.00 w pierwszym dniu 

turnusu;  

2) po godzinie 12.00 ostatniego dnia turnusu. 

1  

2.8 Bezpłatny dostęp do multimediów (Internet 

stacjonarny, Wi – Fi, radio, TV). 

1  

II. Dostępno

ść 

1. Brak barier 

dla osób 

niepełnospr

awnych 

1.1 Pokoje dostosowane dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo (również 

poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

3  

1.1 Kompleksowe (baza hotelowa, zabiegowa, 

żywieniowa) dostosowanie dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo (również 

poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

2  

III. Kompleks

owość 

1. Możliwość 

wykonywa

nia 

zabiegów 

1.1 Baza hotelowa, żywieniowa i zabiegowa w 

miejscu udzielania świadczeń. 

2  

IV. Cena  1. Cena  1.1 Cena obliczona zgodnie ze wzorem 

określonym w załączniku nr 17 do 

rozporządzenia.  

 Maksymal

nie 15 

punktów 

10. Przedmiot postępowania: Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dla dorosłych i dzieci 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Kryterium Kategoria Oceniany warunek 

 

Liczba 

punktów 

Uwagi 

I.         Jakość  1. Personel 1.1 Dodatkowo lekarz wyznaczony do nadzoru nad 

zakładem przyrodoleczniczym – równoważnik 

1 etatu. 

17  

1.2 Fizjoterapeuta – równoważnik co najmniej 1 

etatu na 10 świadczeniobiorców. 

17  

1.3 Fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 13 ust 3 

pkt 1-7 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty – 

równoważnik co najmniej ½ etatu na 10 

świadczeniobiorców. 

10  

2. Sprzęt, 

aparatura 

medyczna, 

pomieszcz

2.1 Zmodernizowana cała baza zabiegowa w 

zakresie pomieszczeń i urządzeń maksymalnie 5 

lat wstecz od dnia rozpoczęcia udzielania 

świadczeń, na które ogłoszone zostało 

10  
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enia postępowanie. 

II. Cena  1. Cena 1.1 Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym 

w załączniku nr 17 do rozporządzenia.  

 Maksymal

nie 15 

punktów 
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Tabela nr 2. Lecznictwo uzdrowiskowe – część wspólna 

I. Wyniki kontroli i inne nieprawidłowości  

1 2 3 4 

Lp. Oceniany warunek Liczba 
punktów 

Uwagi 

1.  Udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w 
ofercie.  

-1 
 

2.  Udzielenie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom 
określonym w umowie – tylko na podstawie kontroli. 

-1 
 

3.  Brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie – tylko na podstawie kontroli. -1  

4.  Udzielanie świadczeń przez lekarza powyżej 85 godzin tygodniowo (u danego 
świadczeniodawcy w różnych ofertach i umowach oraz u różnych 
świadczeniodawców) – od 1 do 2 przypadków. 

-1 
Jedna 
odpowiedź do 
wyboru 

5.  Udzielanie świadczeń przez lekarza powyżej 85 godzin tygodniowo (u danego 
świadczeniodawcy w różnych ofertach i umowach oraz u różnych 
świadczeniodawców) – od 3 do 4 przypadków. 

-2 

6.  Udzielanie świadczeń przez lekarza powyżej 85 godzin tygodniowo (u danego 
świadczeniodawcy w różnych ofertach i umowach oraz u różnych 
świadczeniodawców) – powyżej 4 przypadków. 

-3 

7.  Co najmniej 10% świadczeń po raz pierwszy przekazanych do oddziału 
wojewódzkiego Funduszu po upływie okresu rozliczeniowego. 

-2 
 

8.  Obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych lub 
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia w przypadkach, o których mowa w 
art. 35 ustawy o świadczeniach. 

-2 
 

9.  Pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące 
przedmiotem umowy. 

-2 
 

10.  Niezasadne ordynowanie leków lub wyrobów medycznych lub środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego – tylko na podstawie kontroli. 

-1 
 

11.  Udzielanie świadczeń w miejscach nieobjętych umową. -4  

12.  Przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których 
dokonano płatności nienależnych środków finansowych lub nieprawidłowe 
kwalifikowanie udzielonych świadczeń – tylko na podstawie kontroli. 

-2 
 

13.  Niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych. -1  

14.  Stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach. -1  

15.  Brak aktualnego przeglądu serwisowego sprzętu medycznego i pomocniczego do 
wykonania świadczenia – tylko na podstawie kontroli. 

-1 
 

II. Jakość – pozostałe warunki  

1 2 3 4 

1. Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością. 1  

2. Certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. 1  

3. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów ustawy 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w postaci elektronicznej, przy czym w 

przypadku wystawiania recept i skierowań co najmniej  poprzez nanoszenie danych 

za pomocą wydruku. 

5 

 

4. Zapewnienie serwisu sprzętu medycznego przez podmiot świadczący działalność 

serwisową na podstawie umowy z producentem danego wyrobu. 
1 

 

III. Dostępność 

1 2 3 4 

1. Brak realizacji świadczeń w zakresie personelu wykazanego w harmonogramie 

umowy, od 1 do 2 przypadków – w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 

miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie. 

-1 

Jedna 

odpowiedź do 

wyboru 

2. Brak realizacji świadczeń w zakresie personelu wykazanego w harmonogramie 

umowy, powyżej 2 przypadków – w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 

2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie. 

-2 

3. Brak realizacji świadczeń w zakresie personelu wykazanego w harmonogramie 

umowy, od 1 do 2 przypadków – w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 

14 miesięcy miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie. 

-1 

Jedna 

odpowiedź do 

wyboru 
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4. Brak realizacji świadczeń w zakresie personelu wykazanego w harmonogramie 

umowy, powyżej 2 przypadków – w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 

14 miesięcy miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie. 

-2 

IV. Kompleksowość  

1 2 3 4  

1.  Basen w lokalizacji. 2  

2.  Indywidualne ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą. 0,25  

3.  Zbiorowe ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą. 0,25  

4.  Kąpiel perełkowo – borowinowa. 0,25  

5.  Inhalacje indywidualne pneumatyczne. 0,25  

6.  Inhalacje indywidualne ultradźwiękowe – naturalne. 0,25  

7.  Inhalacje indywidualne ultradźwiękowe – solankowe. 0,25  

8.  Inhalacje w kabinie zabiegowej – celkowe. 0,25  

9.  Inhalacje Schnitzlera. 0,25  

10.  Inhalacje aerozolowo-wibracyjne. 0,25  

11.  Zawijania lub okłady borowinowe częściowe. 0,25  

12.  Zawijania lub okłady borowinowe całkowite. 0,25  

13.  Fasony borowinowe. 0,25  

14.  Maseczki borowinowe. 0,25  

15.  Tampony borowinowe. 0,25  

16.  Wlewy borowinowe doodbytnicze. 0,25  

17.  Jontoforeza borowinowa 0,25  

18.  Sucha kąpiel kwasowęglowa w naturalnym CO2. 0,25  

19.  Kąpiel borowinowa. 0,25  

20.  Kąpiel solankowa częściowa. 0,25  

21.  Kąpiel solankowa całkowita. 0,25  

22.  Kąpiel solankowo – borowinowa częściowa. 0,25  

23.  Kąpiel solankowo – borowinowa całkowita. 0,25  

24.  Kąpiel kwasowęglowa. 0,25  

25.  Kąpiel siarczkowa. 0,25  

26.  Kąpiel siarkowodorowa. 0,25  

27.  Kąpiel fluorkowo-siarkowa. 0,25  

28.  Kąpiel radonowo-siarkowa. 0,25  

29.  Kąpiel w zawiesinie borowinowej. 0,25  

30.  Kąpiel jodobromowa. 0,25  

31.  Kąpiel radonowa w wodzie radoczynnej. 0,25  

32.  Płukanie jamy ustnej wodą leczniczą. 0,25  

33.  Płukanie przyzębia wodą leczniczą. 0,25  

34.  Płukanie oka wodą leczniczą. 0,25  

35.  Krenoterapia (kuracja pitna – wody lecznicze). 0,25  

36.  Galwanoborowina. 0,25  

37.  Inhalacja solankowa w mikroklimacie okołotężniowym. 0,25  

V. Ciągłość 

1 2 3 4 

1.  Turnusy następujące po sobie przez cały rok. 2  

2.  Równomierne rozłożenie liczby skierowań w turnusach lub zwiększona liczba 

skierowań w turnusach od maja do września co najmniej o 30 %. 

5 
 

3.  W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia 

świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, 

którego dotyczy postępowanie. 

2 

 

4.  W dniu złożenia oferty oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia 

świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, 

którego dotyczy postępowanie nieprzerwanie od 5 lat. 

1 

 

VI. Inne 

1 2 3 4 
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1. Współpraca z Agencją – realizacja umowy, o której mowa w art. 31lc ust. 4 ustawy o 

świadczeniach, w zakresie świadczeń objętych przedmiotem postępowania. 

2 
 

 


